
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E CIZIE
Proiect

din 20 decembrie 2019 nr.07120

Cu privire la constituireu comisiei
de concurs pentru ocuparea funcliilor
publice de conducere vocante

In conformitate cu prevederile art.29, alin.(2) lit.c) din Legea nr'158-XVI din 04

iulie 2008 cu privire la funclia public[ qi statutul funclionarului public qi Regulamentul

cu privire la ocuparea funcliei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotdrirea

Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Consiliul raional Cimiqlia DECIDE:

l. Se constituie comisia de concurs pentru ocuparea funcliilor publice de conducere

vacante din cadrul subdiviziunilor consiliului raional, in urmdtoarea componen[a:

PreSedintele comisiei de concurs

OlSrescu Mihail - preqedintele raionului
Secretorul comisiei de concurs

Vasluianu Mariana - specialist principal, aparatul preqedintelui

Membrii comisiei:

Grosu Ghenadie - vicepreqedinte al raionului

Spinu Vasile - secretarul consiliului

- consilier raional
- consilier raional

Membri suPleanli:

LupuEor Ludmila - specialist principal, aparatul pregedintelui

Popescu Mihail - qeful Direcfiei inv6f5mint general

2. Comisia de concurs ili va desfEqura activitatea in stricta conlormitate cu

prevederile regulamentului cu privire la ocuparea prin concurs a firncliei publice

vacante.
3. preqedintele raionului dl Oldrescu Mihail se imputerniceqte cu dreptul de a aproba

textul anun{ului qi a informaliei cu privire la condiliile de desfEqurare a

concursului, va asigura disponibilitatea membrilor comisiei de concurs de a-$i

exercita atributiile care le revin qi va asigura activitatea comisiei (birou,

echipament tehnic, mijloace de comunicare, materiale necesare etc.)

4, Preientadecizie se aduce la cunoEtinti prin publicare pe pagina oficiali a

Consiliului raional Cimiglia www.raioncimislia.md.

Preqedintele gedin[ei

Secretarul Consiliului
Proiect coordonat: Preqedintele raionului

Avizat: Secretarul Consi I iului

Vasile Spinu
Mihai OlErescu

Vasile Spinu

Anatol CasapJurist



NotI informativl

la proiectul de decizie cu privire la constituirea comisiei
de concurs pentru ocuparea funcfiilor

publice de conducere vacante

Conform art.29 alin.(1) lit.c) din Legea nr.l5S-XVI din 04 iulie 200g cu privire la
func{ia publicd qi statutul func(ionarului public concursul pentru ocuparea funclieipublice vacante sau temporar vacante se organizeazi,, in iondiliile ligii, de c[tre
comisiile de concurs instituite de cltre autoritdlile publice, pentru funcliile publice de
conducere qi de execujie din aceste autoritdti.
Pct.54 din Hotirirea Guvernului nr.20l din ll martie 2009 privind punerea in aplicare a
prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 prevede constituirea comisiilor de concurspentru categorii de funcfii, in urmdtoarea componenfa:

- comisia de concurs pentru funcfiile publice de conducere Ei de execu{ie din cadrul
autoritalilor administratiei publice locale de nivelul al doilea, instituita de consiliul
raional, in corespundere cu subordonarea funcliilor publice, este compusd, de reguld, din
vicepreqedinte al raionului, 2-3 consilieri ai consiliului raional iu, municilal, 2-3
funcfionari publici din aparat sau din serviciile descentralizate;

Pct.57 al aceleiagi Hotdriri prevede: Comisiile de concurs se constituie pe o perioadd nu
mai mare de 4 ani, din 5-7 membri, inclusiv preqedinte gi secretar, precum qi din 2
membri supleanli.
Comisia de concurs are urmdtoarele atribulii de bazd: a) elabore azd variantele lucr6rilor
scrise, grilele de evaluare, lista intrebdrilor de bazd pentru interviu qi asigurd
confiden{ialitatea acestora; b) examineazd dosarele candidalilor qi aprobd lista celor
admiqi la concurs; c) stabileqte locul, data qi ora desftgur[rii probei scrise qi a interviului:d) realizeazd, desfEqurarea probei strise qi a interviului:
e) apreciazd, rezultatele ob{inute de fiecare candidat gi intocmegte lista candida{ilor care

au promovat concursul, cu specificarearczultatelor finale.
Se propune a inainta 2 consilieri raionali in calitate de mernbri ai cornisiei de

concurs.

vasluianu Mariana speciarist principar, apararur preEedinrerui




